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Charytatywny 
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Badmintonowy 

23 – 24 kwiecień 2016 
Zakopane 

ATAK na  

Rekord Guinnessa 



Cele imprezy 

 
• Sportowy – pobicie aktualnego rekordu Guinnessa w najdłuższym maratonie 

badmintonowym. Aktualny został ustanowiony w 2009 roku i wynosi 24 godziny,  
5 minut i 32 sekundy. Założeniem Zakopiańskiego Maratonu jest gra non-stop przez 
24 godziny i 30 minut, 

 

• Charytatywny – zebranie funduszy na wsparcie Fundacji HANDICAP Zakopane, 
działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rozwój przez sport, 

 

• Promocyjny – popularyzacja aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 
poprzez grę w badmintona, jak również promocja samej dyscypliny. 



Patronat Honorowy 

• Burmistrz Miasta 
Zakopanego  

   Leszek Dorula 

 

• Prezydent Miasta 

Sopotu  

 Jacek Karnowski 

 

• Rektor AWF 
        Kraków 
    Prof. Dr Hab.  
  Andrzej Klimek 



Patronat 

 

Wydarzenie zgodził się 
wspierać swoją osobą 
Staszek Karpiel Bułecka 

 



Zawodnicy 

• Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego  
w Krakowie, 

• Trener piłki nożnej, instruktor narciarstwa, 
pływania, gier zespołowych, nauczyciel 
wychowania fizycznego oraz edukacji dla 
bezpieczeństwa, 

• Współzałożyciel Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Orły”, 

• Od 1998 roku Radny Miasta Zakopane, 
aktualnie Przewodniczący Komisji Sportu, 

• Dumny Tata Klaudii i Adriana. 
 

• Absolwent Ekonomii na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, 

• Od 1996 roku przedsiębiorca – 
współwłaściciel firmy handlowej, 

• Współzałożyciel Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Orły”, 

• Radny Miasta Zakopane od 2010 roku, 
• Tata Anielki i Franka, 
• Kocha góry, sport i rodzinę. 
 



Partner Charytatywny 

Celem charytatywnym 
wydarzenia jest 
wsparcie i rozwój osób 
niepełnosprawnych 
przez sport. Liczymy, że 
atrakcyjność imprezy 
pomoże ten cel w jak 
największym stopniu 
osiągnąć.  

 



Partner Sportowy 

Firma YONEX – lider sprzętu badmintonowego 
przyjęła zaproszenie i postanowiła włączyć się 
aktywnie w organizację Wydarzenia. 



Przez cały czas trwania próby bicia rekordu Guinnessa 
będzie możliwe przyłączenie się do wsparcia 
charytatywnego.  



Wielu znanych sportowców 
postanowiło przyłączyć się do 
wsparcia i podarowało na ten 
cel swoje pamiątki. 



Transmisja TV 

Impreza będzie transmitowana w 
regionalnej telewizji TV Podhale.  

 



Przez cały czas, odbywać się będą wydarzenia 
towarzyszące, propagujące sportowy tryb życia, 

aktywne spędzanie czasu.  



Turnieje 
12.00-13.00 Turniej Starostów, Burmistrzów i Prezydentów Miast 

13.00-14.00 Turniej Dziennikarzy 

14.00-15.00 Turniej Harcerzy 

15.00-16.00 Turniej Lekarzy 

16.00-17.00 Turniej Uczniów ze Szkół Podstawowych kl.I-III (dziewczęta i chłopcy) 

17.00-18.00 Turniej Uczniów ze Szkół Podstawowych kl.IV-VI (dziewczęta i chłopcy) 
18.00-19.00 Turniej Uczniów ze Szkół Gimnazjalnych (dziewczęta) 
19.00-20.00 Turniej Uczniów ze Szkół Gimnazjalnych (chłopcy) 
20.00-22.00 Turniej Partnerów wspierających imprezę 

22.00-00.00 YONEX ZAKOPANE OPEN 

00.00-02.00 I Nocny Turniej o Puchar Prezesa UKS "ORŁY" 

02.00 - 04.00 Turniej Służb Mundurowych 

04.00-06.00 Turniej Przebierańców 

06.00-08.00 Turniej Nauczycieli 

08.00-09.30 Turniej otwaty "No limit" 

09.30-10.30 - Trening parabadmintonowy z udziałem HANDICAP Zakopane 

10.30-12.00 Turniej dla sportowców  



Konkursy i zabawy 
Konkurs "Fotoreportaż  

z I Zakopiańskiego 
Maratonu Badmintona" 

JURY: 
 
Zbigniew Szczerba 
Krzysztof Wiśniowski "ŻABA" 
 
 



Konkursy i zabawy 
Konkurs plastyczny  

"I Zakopiański Maraton 
Badmintona na papierze" 

JURY: 
 
Agnieszka Nowak- Gąsienica - zastępca Burmistrza Miasta 
Zakopane 
 
Zofia Kiełpińska - Naczelnik Wydziału Edukacji Turystyki  
i Sportu Urzędu Miasta Zakopane 
 
Barbara Sobańska - Dyrektor Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Zakopanem 
 
Justyna Jasiorkowska - Zastępca Dyrektora Zespołu 
Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem 
 
Małgorzata Bachleda - Szeliga - Dyrektor Zakopiańskiego 
Centrum Edukacji w Zakopanem 
 
Marek Donatowicz - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
w Zakopanem 
 
Janusz Świerk - Prezes UKS "ORŁY", Dyrektor SP-1 w 
Zakopanem 



Maraton Fitness  

 
15.00-16.00 deepWOrk 
16.00-17.00 SZTANGA 
17.00-18.00 JUMPING FROG 
18.00-19.00 ZUMBA 
19.00-21.00 SPINNING 
Nocne szaleństwo zumbowe  



Wydarzenia towarzyszące 

• szkolenie i trening dla osób 
niepełnosprawnych prowadzone przez Trenera 
Reprezentacji Polski w parabadmintonie, 

• szkolenia edukacyjne dla dzieci z m.in. 
bezpieczeństwa, zdrowego żywienia, 



Aktywny udział w wydarzeniu 
brać będą dzieci ze 
współtworzonego przez nas 
Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Orły” w barwach 
klubowych.  

 



Klub działa przy Szkole 
Podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi nr 1 w 
Zakopanem. 



Prowadzone są 3 sekcje: 
piłki ręcznej, badmintona 
oraz pływania. 



W zajęciach aktywnie uczestniczy już  
prawie setka dzieci 



Celem działania naszego 
Stowarzyszenia jest propagowanie 
aktywnego stylu życia wśród dzieci 
i młodzieży, oraz stworzenie 
możliwości uprawiania sportu także 
tym, którzy z racji ograniczeń 
finansowych nie mogą sobie na to 
pozwolić. 



Staramy się, aby trenowanie i 
uprawianie sportu przez dzieci 
sprawiało radość i rozwijało, a 
nie obciążało gospodarstw 
domowych.  



 

Niesformalizowane treningi 
badmintonowe dla dzieci i 
dorosłych prowadzimy od 
2012 roku.  



Od dwóch lat bierze w 
nich czynny udział 
reprezentant Polski w 
parabadmintonie Jakub 
Sikorski.  



Badminton jest jednym ze sportów, który od wielu 
lat uprawiamy. 



Staramy się propagować go w wielu 
środowiskach. Uczestniczymy razem z dziećmi w 
turniejach amatorskich.  



Grę zamierzamy rozpocząć w koszulkach z 
takim logiem. Chcemy, aby wydarzenie 
stało się również promocją naszego Miasta 



Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić do włączenia 
się w organizowane przez nas wydarzenie I Zakopiański 
Charytatywny Maraton Badmintonowy. 
 
Z naszej strony możemy zapewnić o promocji wydarzenia 
oraz wszystkich Partnerów na wszelkich materiałach 
reklamowych.  
 
Wsparcie pomoże w organizacji i przyczyni się do 
powodzenia imprezy oraz realizacji założonych celów. 



Partnerzy 



Z wielką wdzięcznością zwracamy się do każdej 
osoby, która pomaga nam w przygotowaniu 
Wydarzenia, zarówno w formie materialnej, 
organizacyjnej, jak również ofiarując wsparcie 
każdej innej postaci przyczyniając się do 
powodzenia imprezy. 





Serdecznie  
zapraszamy do współpracy i zabawy 

www.uksorly.pl 
Numer konta: 79 1240 5165 1111 0010 6615 4632 

Tel: 501669902 Tel: 602471712 


